Zápis ze schůze SRPDŠ ze dne 21. 11. 2018
Přítomno 18 členů
Program:
1. Přivítání
2. Připomenutí důležitých bodů školního řádu – omlouvání nepřítomnosti
3. Informace o IVýP
4. Vyhodnocení dotazníkového šetření
5. Informace o projektech školy
6. Informace o nových webových stránkách
7. Informace ze školní jídelny
8. Informace o práci SRPDŠ
9. Informace o plánovaných akcích
10. Diskuse
11. Prospěch a chování (ve třídách)
Ad1) Rodiče přivítala ředitelka školy a poděkovala jim za pomoc a spolupráci se školou nejen v otázkách chování a prospěchu
vlastních dětí, ale i při činnostech pořádaných školou – vystupování dětí a žáků na veřejnosti (besídka, dny otevřených dveří,
vítání občánků apod.), drobné dary odměn do soutěží, podpora akcí pořádaných školou i školkou – např. halloweenské
občerstvení, Sv. Martin – pečení rohlíčků atp., práce ve výboru SRPDŠ a pomoc při pořádání plesu.
Ad2) Dále byla ředitelkou připomenuta pravidla pro omlouvání žáků. Podle školního řádu omlouvají rodiče dítě do 48 hodin
ústně a po skončení nemoci písemně prostřednictvím notýsku nebo ŽK nejpozději do 3 dnů po skončení absence. Škola je ze
zákona povinna dodržovat tyto termíny a v případě neomluvených absencí do počtu 10 hodin se toto řeší s rodiči nebo
zákonnými zástupci žáka formou pohovoru. V počtu nad 10 neomluvených hodin svolá ŘŠ výchovnou komisi, která
neomluvenou absenci projedná s rodiči nebo zákonnými zástupci. Je-li počet neomluvených hodin více než 25 hodin, zašle ŘŠ
oznámení orgánu sociálně právní ochrany dětí, při nopkovaném záškoláctví je toto řešeno s PČR podáním trestního oznámení
pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.
Lékařská prohlídka není důvodem k celodenní absenci. při absenci, o které ví rodiče předem, žádají o uvolnění z vyučování na
vyučovací hodinu vyučující dané hodiny, na 1 den třídní učitelku, na více než jeden den ŘŠ a to vždy písemně.
Škola uplatňuje následující stupně výchovných opatření. Pochvalu učitele, pochvalu ředitele školy a ocenění žáka. K posílení
kázně jsou potom používaná opatření napomenutí učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy a snížený stupeň z chování
Ad3) V případě, že se výchovná opatření míjejí účinkem nebo dochází k rizikovému chování žáka, v jehož důsledku dochází
k výraznému narušování procesu vzdělávání tohoto žáka, případně žáků ostatních může škola využít Individuální výchovný
plán. Tento plán poskytuje prostor pro setkání, partnerskou komunikaci a uvědomění si, že řešený problém se týká všech
zúčastněných stran (škola – žák – rodina) a každá z nich může nemalou měrou přispět k jeho odstranění. Hlavním principem
IVýP není sankcionování některé ze stran, ale hledání efektivní pomoci pro žáka a podpory pro zákonné zástupce a také ostatní
zúčastněné osoby (spolužáci, další učitelé, pracovníci školy). Personálně IVýP na naší škole zajišťuje ŠMP ve spolupráci
s třídní učitelkou, kdy se nejprve TU provádí pohovor s žákem. Následuje společné jednání s žákem a zákonnými zástupci a
poté se přistupuje ke 3. stupni, což je samotný IVýP, který spadá do kompetence ŠMP. Využití IVýP je vždy předem projednáno
se zákonnými zástupci a plán je využitý po vzájemné dohodě. Funkci ŠMP na škole vykonává Mgr. J. Kočandrlová, která
následně seznámila rodiče s výsledky dotazníkového šetření.
Ad4) Výsledky dotazníkového šetření a informace o prácei Centra podpory rodiny v Tachově.
Ad 5) Informace o projektech školy. V září byl ukončen projekt pro ZŠ i MŠ s názvem Halže – šablony pro základní školu a
mateřskou školu, který poskytoval personální podporu v MŠ i ZŠ formou školních asistentů, podporuje matematickou
pregramotnost a individualizaci v předškolním vzdělávání a matematickou gramotnost v základním vzdělávání, usnadnil
zavedení programu zas do MŠ a v ZŠ posílil vzájemnou spolupráci u pedagogů.
Ke konci se také blíží projekt Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) Projekt vyhlášený MŠMT
je zaměřený na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. MŠMT
poskytuje dotaci na náklady na dopravu.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků
v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení.
Ovoce a zelenina do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

V MŠ je to dále projekt na podporu pohybu dětí a sportovní všestrannosti dětí Cvičíme se zvířátky a zapojení do sítě škol Začít
spolu, jehož hlavními cíli je dítě jako tvůrce svého vzdělání, učitel jako průvodce na cestě za vzděláním a rodič jako vítaný
partner vzdělání.
Ad 6) Informace o všem, co se ve škole děje, užitečné odkazy na fotogalerii, jídelníček, akce, dokumenty ke stažení najdete na
nových webových stránkách www.zsmshalze.cz.
Ad 7) Informace ze školní jídelny – žádost vedoucí ŠJ o včasném placení stravného a školného vždy do 20. dne v měsíci.
Nebude-li dodržen termín, dojde následující den k odhlášení oběda a stravování nebude poskytnuto do doby, než dojde k
úhradě.
Další informací ze ŠJ je navýšení ceny oběda od 3 koruny od nového roku. Důvodem jsou stále se zvyšující ceny potravin.
Cena oběda u strávníků do 6-ti let bude nově 20 Kč (normativ stanovený vyhláškou je 14,00 – 25,00 Kč), strávníci ve věku 7
– 10 let 25 Kč (normativ je 16,00 – 32,00 Kč), strávníci 11 – 14 let 27 Kč (normativ je 19,00 – 34,00 Kč). Chceme Vašim
dětem poskytovat zdravou a pestrou stravu z čerstvých surovin.

Ad 8) Předsedkyní SRPDŠ je paní Lenka Šarmírová, všem členům výboru patří poděkování. Sdružení při této škole má
dlouholetou tradici, pořádá ples, který se v obci stal postupně zřejmě jednou z mála kulturních akcí. Sdružení zajišťuje
organizaci plesu, jehož výtěžek je dán k dispozici dětem a žákům školy formou příspěvků. SRPDŠ přispívá na dopravu na
školní výlet (přibližně 100 – 150 Kč na žáka. Na dopravu na plavecký výcvik. I když letos jsme získali dotaci na dopravu na
plavecký výcvik, pokryje tato necelou polovinu nákladů na dopravu. Z druhé poloviny uhradí SRPDŠ přibližně 75 %, zbytek
hradí rodiče. Z peněz SRPDŠ jsou také nakupovány knihy do soutěží, pro oceněné žáky a žáky 5. ročníku na závěr školního
roku, dále jsou nakupovány drobné odměny do soutěží, učební pomůcky do ZŠ zejména pro prvňáky výtvarné potřeby, hračky
pro MŠ a ŠD, mikulášské balíčky, SRPDŠ také přispělo na zájezd žáků do Prahy, kde jsme navštívili výstavu doteky státnosti
v Jízdárně pražského hradu a prohlédli si areál Pražského Hradu). Příspěvek na školní rok 2018/2019 činí 250 Kč na rodinu.
Ad 9) Informace o plánovaných akcích
4. 12. 2018 Den otevřených dveří
5. 12. 2018 divadelní představení a mikulášská nadílka
21.12.2018 Vánoční dílny
22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
3. 1. nástup do školy (týká se ZŠ)
31. 1. Pololetní vysvědčení
1. 2. Pololetní prázdniny
Ad10) Diskuse
V diskusi ŘŠ požádala rodiče o pomoc s Mikulášskou nadílkou.
Dále byli rodiče seznámeni s nabídkou Czech Repubrik – Lego země českých památek v Praze.

Ad 11) Informace o chování a prospěchu žáků podaly třídní učitelky v jednotlivých třídách.

21. 11. 2018

Zapsala: H. Fukalová

